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ת והעריכה המגזינית ואת את טכניקת עריכת החדשו, ללמוד את שלבי הפקת העיתון: מטרות הקורס

 . הסטודנטים יישמו את הנלמד בתירגולים בשטח ובהוצאה לאור של עיתון. עקרונות העיצוב והעימוד
 :בין נושאי הקורס 

  הכרות עם מבנה העיתון ועם תהליך ייצורו 
  כישורי העורך וחשיבות מקצוע העריכה 
 עליו" עולים"טוב ואיך " סיפור" מהו  
  שיקולי עריכה 
  העריכה הטובה סוד 
  טכניקת עריכת החדשות 
  עריכה מגזינית  
  ניסוח כותרות 
  עיצוב ועימוד 
  הלשון העיתונאית 
  אתיקה בעריכה 

 :דרישות הקורס
תלמידים שייעדרו למעלה  .הגשת תרגילים והשתתפות פעילה בהוצאת העיתון, נוכחות חובה בכל השיעורים

 .ייפסל הקורס שלהם - שיעורים ללא סיבה מוצדקת 2-מ
 :הציון הסופי

  .20% –נוכחות והשתתפות פעילה  .1
  .30%  -תרגילים  .2
  .50% –השתתפות פעילה בהוצאת העיתון  .3
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